
Tomáš Thon (*1962) 
Studium varhanní hry začal soukromě u Jiřího Čecha v Opavě (1978-80). Poté se dále vzdělával na 

AMU v Praze (prof. Milan Šlechta, 1980–89) a na 
Conservatoire National Rueil Malmaison (Paříž, 1986–89), 
kde studoval u prof. Susan Landale a Marie-Claire Alain 
jako stipendista francouzské vlády a Mezinárodní nadace 
Nadia a Lili Boulanger. Zúčastnil se mnoha mistrovských 
varhanních kurzů (AMU – Praha, Kamień Pomorski – 
Polsko, Gunsbach – Francie, Schola Cantorum – Paříž 
ad.). V roce 1978 obdržel 2. cenu v Soutěži mladých 
varhaníků v Opavě a stal se také finalistou mezinárodních 
soutěží Grand Prix de Bordeaux (1989) a Soutěže Petra 
Ebena v Německu (1988). Za interpretaci skladeb Petra 
Ebena byl oceněn Českým hudebním fondem a jako 
stipendista tohoto fondu (1991–92) měl možnost studovat 
varhanní dílo Petra Ebena přímo pod jeho vedením. Při 
svých koncertních vystoupeních se Tomáš Thon zaměřuje 
zejména na barokní hudbu se snahou o historicky poučenou 
interpretaci a na hudbu 20. století. Mimo koncertování 
v hlavních pařížských chrámech provedl ve Francii také 
sérii koncertů se známým francouzským trumpetistou 
Mauricem André. K dalšímu významnému koncertnímu 
projektu patří zahajovací koncert Mezinárodního festivalu 
Starý zákon v umění (1995), kde provedl ve spolupráci 

s izraelským velvyslancem Moshem Yegarem skladbu Petra Ebena Job pro varhany a recitaci. Tuto 
skladbu pak také nahrál pro firmu Supraphon. Ve spolupráci s Českým rozhlasem pořídil nahrávky 
kompletního varhanního díla Domenica Zipoliho a Jana Křtitele Kuchaře. Opakovaně také účinkoval 
na festivalech Janáčkův máj, na Brněnském varhanním festivalu a na Mezinárodním varhanním 
festivalu v Oliwě (Polsko). Pravidelně zasedá v porotách národních i mezinárodních soutěží a působí 
v rámci mistrovských interpretačních varhanních kurzů (USA, Francie, Polsko, Rakousko). Vyučoval 
na konzervatořích v Kroměříži, Ostravě, Opavě a Olomouci. V roce 1992 založil hudební vydavatelství 
ARTTHON, které se zabývá vydáváním zejména české varhanní hudby 16-18. století. K významnému 
počinu v této oblasti patří zejména faksimilní vydání 8 toccat a fug Josefa Ferdinanda Norberta 
Segera. Segerovy toccaty a fugy také nahrál pro Český rozhlas. V letech 2001 – 2008 založil a vedl 
Mezinárodní varhanní festival barokní hudby v Opavě. Kromě množství sólových varhanních koncertů 
v mnoha zemích Evropy, Alžírsku a USA vystupuje také spolu s Pavlem Hromádkou (trubka) a 
Dušanem Foltýnem (hoboj) v rámci Tria barokní hudby, se Scholou Gregorianou Pragensis a 
recitátorem Markem Ebenem. (http://www.volny.cz/artthon; http://www.musicologica.cz) 

Tomáš Thon (*1962) – organ 

graduated from the Academy of Performing Arts in Prague (prof. Milans Šlechta) and 

the Conservatoire National Rueil-Malmaison in Paris (prof. Susan Landale, Marie-Claire Alain). He 

took part in many organ masterclasses (Czech Republic, Poland, France), won 2nd prize in the Young 

Organists Competition in Opava and was a finalist in international competitions in France and 

Germany. He was awarded a grant by the Czech Music Fund for his interpretation of organ works by 

Petr Eben and this enabled him to study them under the guide of the Master himself. At his concerts he 

focuses mostly on music of the 20th century and the Baroque epoch with a stress on its authentic 

performance. He has given many concerts in the main Parisian churches and played a series of 

concerts with the legendary trumpeter Maurice André. Another project of great importance was the 

opening concert of the Old Testament in Art International Festival (1995) where he performed, 

together with the Israeli ambassador Moshe Yegar, the composition by Petr Eben Job for organ and 

narrator. Since 2004 he performe the last organ cycle by P. Eben – The Labyrinth of the World and the 

Paradise of the Hearth. In collaboration with Czech Radio he made a complete recording of the organ 

works by D. Zipoli and J. K. Kuchař and other old Czech Masters. CD recordings for label Supraphon, 

Studio Matouš. He has repeatedly played at the festivals Janáček’s May, Brno Organ Festival, 

International Organ Festival in Oliwa, Leżajsk (Poland) and Peter Dvorský International Music 

Festival. Tomáš Thon receives regular invitations as a jury member for national and international 

http://www.volny.cz/artthon
http://www.musicologica.cz/


competitions (Opava, Vamberk, Italy, Poland) and teaches at international organ masterclasses 

(France, Poland, Austria, USA). Since 1999 he has teaching at the Church Conservatoire in Olomouc. 

He founded a music publishing house ARTTHON that specialises in publishing mainly Czech organ 

music of the 16th – 18th centuries. In 2001-2008 he founded and the International Festival of Baroque 

Organ Music in Opava. Tomáš Thon has toured in many European countries, Algeria and the USA. 

(http://www.volny.cz/artthon); (http://www.musicologica.cz) 
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